
 סדר ברכת המזון
An Werktagen 

ְכֵרנּו ֶאת ִצּיֹון ַעל ָ ַעל . ַנֲהרֹות ָּבֶבל ָׁשם ָיַׁשְבנּו ַּגם ָּבִכינּו ְּב
ֹּנרֹוֵתינּו ִ ְבֵרי . ֲעָרִבים ְּבתֹוָכּה ָּתִלינּו  ִ י ָׁשם ְׁשֵאלּונּו ׁשֹוֵבינּו  ִ

ר ֶאת ֵאיְך ָנִׁשי. ִׁשיר ְותֹוָלֵלינּו ִׂשְמָחה ִׁשירּו ָלנּו ִמִּׁשיר ִצּיֹון
ֵחְך ְירּוָׁשלָ ִ . ַעל ַאְדַמת ֵנָכר ְייָ ִׁשיר  ָ ח ְיִמיִניִאם ֶאְׁש ַ . ם ִּתְׁש

ֵרִכי ִאם לֹא ַאֲעֶלה ֶאת  ְ ְ י ִאם לֹא ֶא ִ ִּתְדַּב ְלׁשֹוִני ְלִח
ֹכר . ם ַעל ֹראׁש ִׂשְמָחִתיְירּוָׁשלַ ִ ִלְבֵני ֱאדֹום ֵאת יֹום  ְייָ ְ
ַּבת ָּבֶבל ַהְּׁשדּוָדה . רּו ָערּו ַעד ַהְיסֹוד ָּבּהם ָהֹאְמִרים עָ ְירּוָׁשלָ ִ

ַאְׁשֵרי ֶׁשֹּיאֵח . ַאְׁשֵרי ֶׁשְיַׁשֶּלם ָלְך ֶאת ְּגמּוֵלְך ֶׁשָּגַמְלְּת ָלנּו
 .ְוִנֵּפץ ֶאת ֹעָלַלִיְך ֶאל ַהָּסַלע
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ֲעלֹות ִׁשיר ַ ֹחלְ  יָ ְּבׁשּוב יְ  ,ַה ְ ֵלא ְׂשחֹו  :ִמיםֶאת ִׁשיַבת ִצּיֹון ָהִיינּו  ָ ָא ִי

יל ְיָי ַלֲעׂשֹות ִעם ֵאֶּלה ,ִּפינּו ּוְלׁשֹוֵננּו ִרָּנה ִ יל ְיָי  :ָא ֹיאְמרּו ַבּגֹוִים ִהְג ִ ִהְג

נו ָ ים ַּבֶּנֶגב :ָהִיינּו ְׂשֵמִחים ,ַלֲעׂשֹות ִע ִ ֲאִפי ַ  :ׁשּוָבה ְיָי ֶאת ְׁשִביֵתנּו 

ְרִעים ְּבִדְמָעה ְּבִרּנָ  ֹ ֹצרּוַה ְ ַרע :ה ִי ָ ֹּבא ָיֹבא  ,ָהלֹוְך ֵיֵלְך ּוָבֹכה ֹנֵׂשא ֶמֶׁשְך ַה

ָֹתיו ,ְבִרָּנה    :ֹנֵׂשא ֲאֻל
hier weiter, wenn mindestens 3 Personen das Tischgebet sprechen: 

Vorbeter:  ַרּבֹוַתי ְנָבֵרְך:  
alle:   ְוַעד עֹוָלם ְיִהי ֵׁשם ְיָי ְמֹבָרְך ֵמַעָּתה:  

Vorbeter:   ְוַעד עֹוָלם ְיִהי ֵׁשם ְיָי ְמֹבָרְך ֵמַעָּתה:  
Vorbeter:   ִּבְרׁשּות ָמָרָנן ְוַרּבֹוַתי ְנָבֵרְך 

)bei Minjan ֶׁשָאַכְלנּו ִמֶּׁשּלֹו) ֱאלֵֹהינּו:  
alle:   ָּברּוְך)bei Minjan ֶׁשָאַכְלנּו ִמֶּׁשּלֹו ּוְבטּובֹו ) ֱאלֵֹהינּו

  :ָחִיינּו
weiter: 

ּלו ,ַאָּתה ְיָי ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ְךָּברּו ֻ ן ֶאת ָהעֹוָלם  ָ  ,ַה
י , הּוא נֹוֵתן ֶלֶחם ְלָכל ָּבָׂשר, ְּבטּובֹו ְּבֵחן ְּבֶחֶסד ּוְבַרֲחִמים ִ

ֹו ּוְבטּובֹו ַהָּגדֹול ָּתִמיד לֹא ָחַסר ָלנּו ְוַאל ֶיְחַסר . ְלעֹוָלם ַחְס
ֹון ְלעֹוָלם ָוֶעד ן , ַּבֲעבּור ְׁשמֹו ַהָּגדֹול ,ָלנּו ָמ ָ י הּוא ֵאל  ִ

ֹון ְלָכל ְּבִרּיֹוָתיו ֲאֶׁשר ָּבָרא ֹל ּוֵמִכין ָמ ֹל ּוֵמִטיב ַל . ּוְמַפְרֵנס ַל
ָאמּור , ָּברּוְך ַאָּתה ְייָ . ּפֹוֵתַח ֶאת ָיֶדָך ּוַמְׂשִּביַע ְלָכל ַחי ָרצֹון, ָ

ֹל ן ֶאת ַה ָ   :ַה
ַעל ֶׁשִהְנַחְלָּת ַלֲאבֹוֵתינּו ֶאֶרץ ֶחְמָדה , לֵֹהינּוְּלָך ְיָי אֱ  נֹוֶדה

, ְוַעל ֶׁשהֹוֵצאָתנּו ְיָי ֱאלֵֹהינּו ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים, טֹוָבה ּוְרָחָבה
ְוַעל , ְוַעל ְּבִריְתָך ֶׁשָחַתְמָּת ִּבְבָׂשֵרנּו, ּוְפִדיָתנּו ִמֵּבית ֲעָבִדים

ְדָּתנּו ַ י, ּתֹוָרְתָך ֶׁשִּל ֶ ְוַעל ַחִּיים ֵחן ָוֶחֶסד , ָך ֶׁשהֹוַדְעָּתנּוְוַעל ֻח
ן ּוְמַפְרֵנס אֹוָתנּו ָּתִמיד, ֶׁשחֹוַנְנָּתנּו ָ ֹון ָׁשַאָּתה  , ְוַעל ֲאִכיַלת ָמ

 :ְּבָכל יֹום ּוְבָכל ֵעת ּוְבָכל ָׁשָעה
An Chanukkah und Purim fügt man ein: 

ן ְוַעל ַהִּנִּסים ַעל ָ  ְוַעל ַהִּנְפָלאֹות ְוַעל ַהְּתׁשּועֹות ְוַעל תַהְּגבּורֹו ְוַעל ַהֻּפְר
ַמן ָהֵהם ַּבָּיִמים ַלֲאבֹוֵתינּו ֶׁשָעִׂשיָת  ַהֶּנָחמֹות ְ ה ַּב ֶ  .ַה

Chanukkah: 

ֶׁשָעְמָדה ּוָבָניו ַחְׁשמֹוָנִאי ָּגדֹול ֵֹהן יֹוָחָנן ֶבן ַמִּתְתָיהו ִּביֵמי  ָיָון ַמְלכּות ְ
ָך ַעל ָהְרָׁשָעה ְ יָחם ִיְׂשָרֵאל ַע ִ י ּוְלַהֲעִביָרם ּתֹוָרָתְך ְלהַׁש ֵ  ְרצֹוָנְך ֵמֻח
ְנָּת  ִריָבם ֶאת ַרְבָּת  ָצָרָתם ְּבֵעת ָלֶהם ָעַמְדָּת  ָהַרִּבים ְּבַרֲחֶמיָך ְוַאָּתה  ֶאת ַ
יָנם ְמָּת  ִ ַ ָמָתם ֶאת ָנ ְ  ִּטיםְמעַ  ְּבַיד ְוַרִּבים ַחָּלִׁשים ְּבַיד ִגּבֹוִרים ָמַסְרָּת  ִנ

ים ְּבַיד ּוְרָׁשִעים ְטהֹוִרים ְּבַיד ּוְטֵמִאים ִ י ִ ִדים ַצ ֵ י ְּבַיד ְו ֵ  ְלָך תֹוָרֶתָך עֹוְס
דֹוׁש ָּגדֹול ֵׁשם ָעִׂשיָת  ָ ָך ְּבעֹוָלָמְך ְו ְ  ְגדֹוָלה ְּתׁשּוָעה ָעִׂשיָת  ִיְׂשָרֵאל ּוְלַע
ן ָ ַהּיֹום ּוֻפְר ה ְ ֶ ן ְוַאַחר ַה  ְוִטֲהרּו ֵהיָכֶלָך ֶאת ּוִפּנּו ֵּביֶתָך ִלְדִביר ָבֶניָך ָּבאּו ֵ
ֶׁשָך- ֶאת ָ ְ ּו ִמ ְדֶׁשָך ְּבַחְצרֹות ֵנרֹות ְוִהְדִלי ְבעּו ָ ָ ה ְיֵמי ְׁשמֹוַנת ְו ָ  ֵאּלּו  ֲחֻנ

 .ַהָּגדֹול ְלִׁשְמָך ּוְלַהֵּלל ְלהֹודֹות
Purim: 

ַכי ִּביֵמי ְ ֶׁשָעַמד ַהִּביָרה ְּבׁשּוַׁשן ְוֶאְסֵּתר ָמְר ׁש ָהָרָׁשע ָהָמן ֲעֵליֶהם ְ ֵ  ִּב

ל- ֶאת ּוְלַאֵּבד ַלֲהרֹוג ְלַהְׁשִמיד ן ְוַעד ִמַּנַער ַהְּיהּוִדים- ָ ֵ  ְּביֹום ְוָנִׁשים ַטף ָ

 ָלבֹו ּוְׁשָלָלם ֲאָדר ֹחֶדׁש הּוא ָעָׂשר ְׁשֵנים ְלֹחֶדׁש ָעָׂשר ִּבְׁשלָֹׁשה ֶאָחד

ְלָּת  ֲעָצתֹו ֶאת ֵהַפְרָּת  יםָהַרּבִ  ְּבַרֲחֶמיָך ְוַאָּתה ַ ְל ִ -ַוֲהֵׁשבֹוָת  ַמֲחַׁשְבּתֹו ֶאת ְו

ֶהם ְוָעִׂשיָת  ָהֵעץ ַעל ָּבָניו ְוֶאת אֹותֹו ְוָתלּו ְבֹראׁשֹו ְגמּולֹו לֹו ָ  ִנִּסים ִע

 ֶסָלה ַהָּגדֹול ְלִׁשְמָך ְונֹוֶדה ְוִנְפָלאֹות
ֹל ְיָי ֱאלֵֹהינּו ֲאַנְחנּו מֹוִדים  ְוַעל ִיְתָּבַרְך , ָלְך ּוְמָבְרִכים אֹוָתְךַה

ל ַחי ָּתִמיד ְלעֹוָלם ָוֶעד ָ תּוב, ִׁשְמָך ְּבִפי  ָ ְוָאַכְלָּת ְוָׂשָבְעָּת , ַ
ָּברּוְך . ּוֵבַרְכָּת ֶאת ְיָי ֱאלֶֹהיָך ַעל ָהָאֶרץ ַהֹּטָבה ֲאֶׁשר ָנַתן ָלְך

ֹון, ַאָּתה ְיי ָ  :ַעל ָהָאֶרץ ְוַעל ַה
 

ָךָנא  ַרֶחם ֶ , ְוַעל ְירּוָׁשַלִים ִעיֶרָך, ְיָי ֱאלֵֹהינּו ַעל ִיְׂשָרֵאל ַע
בֹוֶדָך ְ ן  ַ ִוד ְמִׁשיֶחָך, ְוַעל ִצּיֹון ִמְׁש ָ ְוַעל , ְוַעל ַמְלכּות ֵּבית 

ָרא ִׁשְמָך ָעָליו ְ דֹוׁש ֶׁשִּנ ָ , ָאִבינּו, ֱאלֵֹהינּו. ַהַּבִית ַהָּגדֹול ְוַה
ּוֵננּו ַּפְרנְ  ֵלנּו ְוַהְרִויחֵ ְרֵענּו  ְ ְוַהְרַוח ָלנּו ְיָי ֱאלֵֹהינּו , נּוֵסנּו ְוַכְל

ל ָצרֹוֵתינּו ָ ְוָנא ַאל ַּתְצִריֵכנּו ְיָי ֱאלֵֹהינּו לֹא ִליֵדי . ְמֵהָרה ִמ
ֵלָאה. ַמְּתַנת ָּבָׂשר ָוָדם ְולֹא ִליֵדי ַהְלָוָאָתם ְ י ִאם ְלָיְדָך ַה ִ ,

דֹוָׁשה ְוָהְרָחָבה, ַהְּפתּוָחה ְ ֵלם ְלעֹוָלם ֶׁשּלֹא ֵנבֹוׁש ְולֹא , ַה ָ ִנ
  :ָוֶעד

Am Schabbat fügt man ein: 

ְוַהֲחִליֵצנּו ְיָי ֱאלֵֹהינּו ְּבִמְצֹוֶתיָך ּוְבִמְצַות יֹום ַהְּׁשִביִעי ַהַּׁשָּבת ַהָּגדֹול  ְרֵצה

דֹוׁש הּוא ְלָפֶניָך ִלְׁשָּבת ּבֹו ְוָלנּוַח ּבֹו  ָ ה ָּגדֹול ְו ֶ י יֹום  ִ ה  ֶ דֹוׁש ַה ָ ְוַה

ִמְצַות ְרצֹוֶנָך ּוִבְרצֹוְנָך ָהִניַח ָלנּו ְיָי ֱאלֵֹהינּו ֶׁשּלֹא ְּתֵהא ָצָרה ְּבאַ  ְ ֲהָבה 

ְוָיגֹון ַוֲאָנָחה ְּביֹום ְמנּוָחֵתנּו ְוַהְרֵאנּו ְיָי ֱאלֵֹהינּו ְּבֶנָחַמת ִצּיֹון ִעיֶרָך ּוְבִבְנַין 

י ַאָּתה הּוא ַּבַעל ַהיְ  ִ ְדֶׁשָך  ָ  :ׁשּועֹות ּוַבַעל ַהֶּנָחמֹותְירּוָׁשַלִים ִעיר 
An Rosch Chodesch und Feiertagen fügt man ein: 

ֵכר , ֱאלֵֹהינּו ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתינּו ָ ד ְוִי ֵ ַיֲעֶלה ְוָיֹבא ַיִּגיַע ֵיָרֶאה ְוֵיָרֶצה ִיָּׁשַמע ִיָּפ

ְכרֹון ֲאבֹוֵתינּו ִ דֹוֵננּו ְו ְ ְכרֹוֵננּו ּוִפ ְכרֹון ָמִׁשיַח ּבֶ , ִ ִ ְכרֹון ְו ִ ָך ְו ֶ ִוד ַעְב ָ ן 

ָך ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ְלָפֶניָך ְ ל ַע ָ ְכרֹון  ִ ְדְׁשָך ְו ָ ִלְפֵלָטה ְלטֹוָבה  ְירּוָׁשַלִים ִעיר 

 ְלֵחן ְלֶחֶסד ּוְלַרֲחִמים ְלַחִּיים ּוְלָׁשלֹום ְּביֹום
Rosch Chodesch: ֹראׁש ֹחֶדׁש Pessac h :ּצֹות ַ  ַחג ַה

Schawuot : ַהָּׁשבּועֹות ַחגSukkot : ֹות ַהְּׁשִמיִני ַחג ֲעֶצֶרת : Schemini Atzeretַחג ַהֻּס

Rosch haSchanah :ה ֶ רֹון ַה ָ ִ  ,ַה
ְכֵרנּו  ֵדנּו בֹו ִלְבָרָכה, ֱאלֵֹהינּו ּבֹו ְלטֹוָבה ְייָ ָ ְ ִּבְדַבר , ְוהֹוִׁשיֵענּו בֹו ְלַחִּיים , ּוָּפ

י ֵאֶליָך ֵעיֵנינּו, ְוַרֵחם ָעֵלינּו, ֵּננּוחּוס ְוחָ ; ְיׁשּוָעה ְוַרֲחִמים ִ י  ,ְוהֹוִׁשיֵענּו  ִ
 .ֵאל ֶמֶלְך ַחּנּון ְוַרחּום ָאָּתה

ֶֹדׁש ִּבְמֵהָרה ְבָיֵמינּו ּוְבֵנה , ָּברּוְך ַאָּתה ְייָ . ְירּוָׁשַלִים ִעיר ַה
  :ָאֵמן. ּבֹוֵנה ְבַרֲחָמיו ְירּוָׁשָלִים

נּו ,ָהֵאל ָאִבינּו, ינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלםַאָּתה ְיָי ֱאלֹהֵ  ָּברּוְך ֵ , ַמְל
יֵרנּו ִ ֹב, יֹוְצֵרנּו, ּגֹוֲאֵלנּו, ּבֹוְרֵאנּו, ַא דֹוׁש ַיֲע ְ דֹוֵׁשנּו  רֹוֵענּו , ְ

ֹל. רֹוֵעה ִיְׂשָרֵאל ִטיב ַל ֵ ֶלְך ַהּטֹוב ְוַה ֶ ֶׁשְּבָכל יֹום ָויֹום הּוא , ַה
הּוא ְגָמָלנּו הּוא גֹוְמֵלנּו הּוא . ָלנּוֵהִטיב הּוא ֵמִטיב הּוא ֵייִטיב 

, ַהָּצָלה ְוַהְצָלָחה, ִיְגְמֵלנּו ָלַעד ְלֵחן ּוְלֶחֶסד ּוְלַרֲחִמים ּוְלֶרַוח
ָלה, ֶנָחָמה, ְּבָרָכה ִויׁשּוָעה ָ ְוַרֲחִמים ְוַחִּיים ְוָׁשלֹום , ַּפְרָנָסה ְוַכְל

ל טּוב ְלעֹוָלם ַאל ְיַחְּסֵר , ְוָכל טֹוב ָ  :אמן. נּוּוִמ
ָהַרֲחָמן הּוא ִיְתָּבַרְך  .הּוא ִיְמלְך ָעֵלינּו ְלעֹוָלם ָוֶעד ָהַרֲחָמן

ֹוִרים .ַּבָּׁשַמִים ּוָבָאֶרץ ְוִיְתָּפַאר ָּבנּו  ,ָהַרֲחָמן הּוא ִיְׁשַּתַּבח ְלדֹור 
ר ָּבנּו ָלַעד ּוְלעֹוְלֵמי עֹוָלִמים ,ָלַעד ּוְלֵנַצח ְנָצִחים ַ  .ְוִיְתַה

ָהַרֲחָמן הּוא ִיְׁשֹּבר ֻעֵלנּו ֵמַעל  .ֲחָמן הּוא ְיַפְרְנֵסנּו ְּבָכבֹודָהַר 
ֹוְמִמּיּות ְלַאְרֵצנּו ָהַרֲחָמן הּוא ִיְׁשַלח  .ַצָּואֵרנּו ְוהּוא יֹוִליֵכנּו 

ה ֶׁשָאַכְלנּו ָעָליו ֶ ה ְוַעל ֻׁשְלָחן  ֶ   .ָלנּו ְּבָרָכה ְמֻרָּבה ַּבַּבִית ַה
כּור ַלּטֹוב ִויַבֶּׂשר ָהַרֲחָמן הּוא ִיׁשְ  ָ ַלח ָלנּו ֶאת ֵאִלָּיהּו ַהָּנִביא 

ָהַרֲחָמן הּוא ְיָבֵרְך ֶאת  .ָלנּו ְּבׂשֹורֹות טֹובֹות ְיׁשּועֹות ְוֶנָחמֹות
ה ְוֶאת ) ָאִבי מֹוִרי( ֶ י מֹוָרִתי(ַּבַעל ַהַּבִית ַה ִ ַּבֲעַלת ַהַּבִית ) ִא

ה ֶ ל ֲאֶׁשר ָלֶהםאֹוָתם ְוֶאת ֵּביָתם ְוֶאת ַ , ַה ָ אֹוָתנּו , ְרָעם ְוֶאת 
ל ֲאֶׁשר ָלנּו ָ מֹו ֶׁשִּנְתָּבְרכּו ֲאבֹוֵתינּו ַאְבָרָהם ִיְצָח , ְוֶאת  ְ

ֹב ֹל, ְוַיֲע ֹל, ַּב ָּלנּו ַיַחד ִּבְבָרָכה , ֹל, ִמ ֻ ן ְיָבֵרְך אֹוָתנּו  ֵ
  .ְוֹנאַמר ָאֵמן, ְׁשֵלָמה
רֹום ָ דּו ֲעלֵ  ַּב ְ כּות ֶׁשְּתֵהא ְלִמְׁשֶמֶרת ָׁשלֹוםְיַל ְ , יֶהם ְוָעֵלינּו 

ה ֵמֱאלֵֹהי ִיְׁשֵענּו ,ְוִנָּׂשא ְבָרָכה ֵמֵאת ְיי ָ ְוִנְמָצא ֵחן ְוֵׂשֶכל , ּוְצָד
 .טֹוב ְּבֵעיֵני ֱאלִֹהים ְוָאָדם

 Schabbat : ָּלֹו ַׁשָּבת ּוְמנּוָחה ְלַחֵּיי ה ֻ  .עֹוָלִמיםָהַרֲחָמן הּוא ַיְנִחיֵלנּו יֹום ֶׁש
Rosch Chodesch: ׁש הּוא ַהָרֲחָמן ֵ ה ָהֹחֶדׁש ֶאת ָעֵלינּו ְיַח ֶ  .ְוִלְבָרָכה ְלטֹוָבה ַה

Rosch haSchanah :ׁש הּוא ַהָרֲחָמן ֵ  .ּוְמֹבֶרֶכת טֹוָבה ָׁשָנה ָעֵלינּו ְיַח
Sukkot :נּו הּוא ַהָרֲחָמן ֵ ַ ת ֵליֵׁשב ְי ַ  ַיְׁשִּפיעַ  הּוא ַהָרֲחָמן .ִלְוָיָתן ֶׁשל עֹורֹו ְּבֻס

ֻדָּׁשה ֶׁשַפע ָעֵלינּו ין ִמִּׁשְבָעה ְוָטֳהָרה ְ ִ יִׁשין ִעָּלִאין ֻאְׁשִּפי ִ כּוָתם, ַ  ְּתֵהא ְ

ים הּוא ַהָרֲחָמן. ַּבֲעֵדנּו ְוִצָּנה ָמֵגן ִ ת-ֶאת ָלנּו ָי ַ ִויד ֻס  .ַהּנֹוֶפֶלת ָ
Chol haMoed: ַהָּבִאים ֲאֵחִרים ְוִלְרָגִלים ְלמֹוֲעִדים ַיִּגיֵענּו הּוא ַהָרֲחָמן 

ָראֵתנּו ְ  .ְלָׁשלֹום ִל
Jom Tow :לֹו ְליֹום ַיְנִחיֵלנּו הּוא ַהָרֲחָמן ֻ   .טֹוב ֶׁש

נּו ִלימֹות ַהָמִׁשיַח ּוְלַחֵּיי ָהעֹוָלם ַהָּבא ָהַרֲחָמן ֵ ַ יל . הּוא ְי ִ ַמְג
)Schabbat und Jom Tow ֹול ֹו ְוֹעֶׂשה ֶחֶסד ְיׁשּועֹות ַמ ) ִמְג ְל

ְרעֹו ַעד עֹוָלם ַ ֹעֶׂשה ָׁשלֹום ִּבְמרֹוָמיו הּוא . ִלְמִׁשיחֹו ְלָדִוד ּוְל
ל ִיְׂשָרֵאל ְוִאְמרּו ָאֵמן ָ  :ַיֲעֶׂשה ָׁשלֹום ָעֵלינּו ְוַעל 

  
י ֵאין ַמְחסֹור ִליֵרָאיו ְיראּו ִ דֹוָׁשיו  ְ ִפיִרים ָרׁשּו  :ֶאת ְיָי  ְ

י  :ְרֵׁשי ְיָי לֹא ַיְחְסרּו ָכל טֹובְוָרֵעבּו ְודֹו ִ י טֹוב  ִ הֹודּו ַלְיָי 
ֹו ָּברּוְך  :ּפֹוֵתַח ֶאת ָיֶדָך ּוַמְׂשִּביַע ְלָכל ַחי ָרצֹון :ְלעֹוָלם ַחְס

ְנִּתי  :ַהֶּגֶבר ֲאֶׁשר ִיְבַטח ַּבְיָי ְוָהָיה ְיָי ִמְבַטחֹו ַ ָ ַנַער ָהִייִתי ַגם 
י נֶ  ִ ׁש ָלֶחםְולֹא ָרִאיִתי ַצ ֶ ְרעֹו ְמַב ַ ב ְו ָ ֹו ִיֵּתן ְיָי  :ֱע ְיָי ֹע ְלַע

ֹו ַבָּׁשלֹום  :ְיָבֵרְך ֶאת ַע


